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Kaja Širok

Stavbo na Šubičevi 4 krasi neobičajna fasada, na kateri izstopa portal z v kompozicijo 

postavljeno serijo kipov. Mimoidoče, ki so vajeni izgleda pročelja, podobe ne vznemirjajo 

preveč, le peščica se še obregne in ozre v gola telesa, ki krasijo poslopje. V tematsko mrežo 

nanizane figure pripovedujejo zgodbo o razvoju slovenskega naroda, njegovih vrednot in 

vrlin. Vizualno izstopa srednji pilaster. Krasi ga podoba moža, ki za roke vodi otroka in ga uči 

prvih korakov – prispodoba varne poti našega ljudstva v prihodnost. Nad njim dve ženski 

figuri – sedeča ženska z grozdjem v naročju simbolizira srečo in blaginjo, osrednja podoba 

stoječe žene z golobom ponazarja sporočilo ohranjanja miru. Tudi preostali liki so nosilci 

vizualne naracije o pridobljenih svoboščinah in pravicah, o simbolih upora in napredka, o 

tem, da mir in blaginja nista nikoli podarjena, zato sta potrebni nenehna čuječnost in 

pripravljenost.1

 Čuječosti in pripravljenosti, da svoje življenje žrtvuješ za domovino, je posvečen 

spomenik v parku na desni strani poslopja, med Šubičevo in Muzejsko ulico. Od leta 1952 se 

park, v spomin na padle heroje NOB, ki so tu pokopani v skupni grobnici, imenuje Trg 

narodnih herojev. Leta 1949 postavljena grobnica narodnih herojev predstavlja oltar 

darovanja življenja za domovino in gradi politični kult čaščenja mrtvih. Ta se izkazuje tako v 

gradnjah nacionalnih spomenikov kot v dejstvu, da so te povezane z zmagami novih režimov 

nad starimi. Sarkofag krasijo podobe kiparja Borisa Kalina in preroške besede pesnika Otona 

Župančiča:

Domovina je ena, nam vsem dodeljena, in eno življenje in ena smrt.
Svobodi udani za borbo smo zbrani, in kaj je življenje in kaj je smrt?
Bodočnost je vera, kdor zanjo umira, se vzdigne v življenje, ko pade v smrt.

1 Državni zbor Republike Slovenije (Ljubljana : Državni zbor Republike Slovenije, 2007), 116.



Napor države, da izkušnjo pretekle vojne sakralizira in ponotranji v kolektivnem spominu 

prebivalstva, se vzpostavlja s kultom znanih junakov, ki se, v nasprotju z do tedaj 

uveljavljenim kultom neznanih junakov, z imenom in usodo postavljajo v opomin na visoko 

ceno svobode. Ni torej naključje, da najvišji oltar za domovino stoji ob stavbi slovenskega 

narodnega predstavništva na Šubičevi 4, Državnega zbora Republike Slovenije. 

 Novo poslopje so za potrebe Skupščine Socialistične republike Slovenije začeli graditi 

junija 1954 in ga končali leta 1959. Stavba, ki je v prvotni obliki obsegala 2.200 m², je nastala 

po načrtu arhitekta Vinka Glanza in sodelavcev. Pri gradnji so se držali načela o uporabi 

domačih materialov – kamna, marmorja in lesa. O usklajeni kompoziciji skrbno izbranih 

materialov lahko beremo v starih skupščinskih publikacijah, ki poudarjajo pričarano vizualno 

monumentalnost uporabljenega domačega gradiva.2  Jasen je napor, da stavba v javnosti 

ustvari občutek pripadanja, postane simbol centra socialistične oblasti v novi državi in hkrati 

nove nacionalne zavesti. Niti ni naključje, da se je ob klasični meščanski popotresni 

arhitekturi na uršulinskih poljih začelo po drugi svetovni vojni razvijati novo središče 

Ljubljane,  ki je že navzven želelo delovati moderno in napredno. Ideje o gradnji novega 

parlamenta so rasle s potrebami novoizvoljene Ljudske skupščine, ki je do tedaj svoje naloge 

opravljala v stavbi Kazine. Kot najvišji organ oblasti je novoizvoljeno politično 

predstavništvo Ljudske republike Slovenije potrebovalo svoje reprezentativne prostore in je v 

povojnem obdobju svoje želje začelo uresničevati. Najznamenitejši načrt za stavbo novega 

parlamenta je bila vsekakor  Plečnikova Katedrala svobode. 120 m visoka stavba s stožčasto 

streho, ki bi jo podpiralo dvanajst nagnjenih stebrov in masivna kolonada, kljub svoji izjemni 

monumentalnosti ni požela navdušenja odgovornih. O neaktualnosti projekta velikega 

arhitekta v povojnem času priča tudi podatek, da so razpisali natečaj za novo idejno zasnovo 

stavbe. Plečnikova podoba novega parlamenta se je danes ohranila kot simbol Državnega 

sveta RS ter na evro kovancu za deset centov, na katerem simbolično obuja med Slovenci 

obujen historični spomin.3

 Ideja o gradnji prave monumentalne stavbe, ki naj bi že s svojo zunanjo podobo 

pozivala državljane k spoštovanju najvišjega organa moči v državi, je odražala najvišje ideale 

nove oblasti. Simbolizirala je namreč gradnjo nove družbe, z borbo izborjene pravice in 

2  Skupščinsko poslopje.  Skupščina socialistične Republike Slovenije (Ljubljana: Skupščina socialistične 
Republike Slovenije, 1967).

3 Gržinić M. in Erjavec A, Ljubljana, Ljubljana: Osemdeseta leta v umetnosti in kulturi (Ljubljana: Mladinska 
knjiga, 1991), 30–31. 



svoboščine. Kot ga opisuje Jure Gašparič, parlament v očeh državljana ni zgolj politična 

institucija, parlament je tudi stavba, kjer parlament (institucija) dela. Povezovanje institucije z 

zgradbo se morda zdi trivialno in povsem nesmiselno, a vendar ni nepomembno. Od okolja, v 

katerem zaseda parlament, je odvisno samozaupanje in samodojemanje poslancev in 

strokovnih delavcev, obenem pa predstavlja državo in odseva njeno vlogo in pomen. 

Parlamentarna zgradba – in skoznjo parlament – je sredstvo komunikacije z državljani.4 

 Strinjamo se s pomembnostjo reprezentativnega vtisa stavbe. Že predhodnice 

parlamenta – ljubljanski Deželni dvorec, sedež kranjskega deželnega zbora na Kongresnem 

trgu, pozneje deloma palača Dravske banovine ter za kratek čas stavba Kazine – so izražale 

imenitnost in spoštovanje. Parlament nedvomno govori tudi skozi »svojo« zgradbo, v katero 

je simbolično (in tudi mitološko) vtkana tista politična zgodovina, ki jo Državni zbor razume 

kot svoj žlahtni temelj.5  Poleg dejanske funkcije, ki jo opravlja, stavba hkrati izraža zahtevo po 

identifikaciji in priznavanju nove politične vzgoje, njene zgodovine in pomena. 

 Ker je monumentalizacija časa neločljivo povezana z družbenimi spremembami, kar 

se izraža z reinterpretacijami in revizijami historičnega diskurza ter spreminjanjem 

družbenega prostora, zgradba parlamenta deluje kot označevalec zgodovinskega dogodka. V 

procesu oblikovanja institucionalno pogojene družbene zavesti in spominske socializacije 

ponuja stabilnost in občutek trajnosti. Oblikovanje kolektivnega spomina na poseben 

dogodek, posameznika, družbeni boj in požrtvovalnost vsebuje tako akt spominjanja kot z 

njim povezane rituale. Oblikovanje narodove dediščine temelji na kolektivnem razumevanju 

pomena označevalcev spomina, objektov, prostorov in historičnih diskurzov, ki ta izbor 

potrjujejo.

 Medsebojna dinamika med t. i. kraji spomina ter oblikovanimi kolektivnimi subjekti 

ohranja in (so)oblikuje odnos skupnosti do okolja, v katerem se oblikuje družbena identiteta. 

Boji za narodov spomin, predvsem tisti, ki vključuje zgodovinske travme, nasilje, vojne, 

kršenje človekovih pravic in njihove učinke, se dogajajo na vsej zemeljski obli. Nove politike 

spomina in vzpostavljeni politični diskurzi vključujejo tako gradnjo novih kot rušenje 

odvečnih spomenikov, uničevanje starih znakov oblasti, postavljanje novih javnih obeležij, 

ustvarjanje politično opredeljenih pokrajin spomina. Selektivno oblikovane podobe 

preteklosti, ki  slonijo na vizualno predstavljenih prostorih spomina, v skupnosti postanejo 

4 Gašparič Jure, Raziskava  Državni zbor 1992–2012 (neobjavljeno delo).

5 Prav tam.



nosilci visokih simboličnih vrednosti. V tem smislu Patrick H. Hutton definira kolektivni 

spomin kot »izdelane mreže družbenih norm, vrednot in idealov, ki označujejo dimenzijo naše 

domišljije v odnosu do  družbene skupine, ki ji pripadamo«.6  To isto mrežo Pierre Nora 

označuje kot »kraje spomina«, prostor, ki uteleša materializacijo kolektivnega spomina.7  

 Gradnja parlamenta kot objekta študije spomina ponuja možnost raziskovanja in 

interpretacije odnosa politične moči do oblikovanja kolektivnih podob skupnosti v odnosu do 

svoje preteklosti. Na podlagi točno določene selekcije dogodkov in njihove interpretacije se v  

skupnosti gradi in utrjuje primerna kolektivna identiteta. Ta vključuje naracije precizno 

definiranih političnih interpretacij, ki s pomočjo vpeljanega diskurza žrtvovanja v imenu 

naroda ponuja identifikacijo z bojem za nacionalno svobodo in s kultom čaščenja tistih, ki so 

za to darovali svoje življenje. Ti t. i. javni rituali žalovanja za mrtvimi heroji na 

institucionalno določene praznične dni to podobo dodatno vrednotijo in podpirajo.8 

Identifikacijo s prostorom in z nacionalno preteklostjo močno utrjujejo tudi poimenovanja 

ulic (in mest). Prevzemanje spominov skupnosti in občutenje teh kot dela skupne, deljene 

preteklosti vseh pripadnikov nekega naroda, je bistveni element oblikovanja narodove 

identitete. Ko pripadniki skupnosti prevzemajo idejo o tej skupnosti in sodelujejo v procesu 

njenega zamišljanja, hkrati prevzemajo nacionalne in historične diskurze o njej ter ideje o 

njenih karakteristikah in elementih, ki gradijo naracijo o njeni preteklosti.9  Današnja 

obsedenost z oblikovanjem primernih zgodovinskih diskurzov postavlja historični spomin kot 

enega glavnih sodobnih dejavnikov oblikovanja identitete: spomini skupnosti se predstavljajo 

v vlogi zanesljivega vira, ki potrjuje današnjo kolektivno identiteto.

 Da vsaki spremembi oblasti sledi revizija institucionalnih historičnih diskurzov, v 

praksi potrjuje več družbenih momentov. Vzajemno delovanje med kraji spomina in 

oblikovanimi (kolektivnimi, nacionalnimi) spomini potrebuje poenotene poglede na interpretacije 
preteklosti. Če pri tem prihaja do odstopanj, mora oblast poskrbeti za odstranitev (ali uničenje) 
tiste simbolične (in materialne) nacionalne dediščine, ki moti novooblikovane nacionalne podobe 
preteklosti. 

6 Citirana Hutton v članku Piotr M. Szpunar, Monumuments, mundanity and memory: Altering »Place« and 
»Space« at the National War Memorial. Memory Studies (2010): 380. 

7 Nora Pierre, Between Memory and History. Les lieux de memoire collective. Represenations 26 (1989).

8 Koselleck, Reinhard, The Practice of Conceptual History spacing concepts, Timing History: Spacing Concepts. 
(Stanford: Stanford University Press, 2002).

9 Mistzal, Barbara A., Theories of Social Remembering (Maidenhead: Open University Press, 2003).



 Če se ob zadnjih opombah ponovno povrnemo na začetek naše zgodbe in se posvetimo 
analizi urbanega prostora, v katerem parlament stoji, prepoznamo napor vrhovne institucije, da 
preimenuje in oblikuje tiste dele družbenega prostora, ki motijo novooblikovane historične 
interpretacije. Že samo povojno preimenovanje mestnih ulic ponuja razmislek o tem, kako 
pomembna so imena lokacij, na katerih se nahajamo in sprehajamo, kjer živimo in kjer delamo. 
Poleg skrbno filtriranih in jasno definiranih prazničnih dni so imena ulic drugi najpomembnejši 
pokazatelj  pomena oblikovanega diskurza o preteklosti. 
 Kmalu po drugi svetovni vojni  je bila v Ljubljani ustanovljena posebna mestna komisija 
za preimenovanje mestnih ulic. Delovala je po načelu: »Ohranjena naj bo zgodovinska tradicija 
Ljubljane kot mesta, poudarjena vloga Ljubljane kot središča Slovenije in poudarjena vloga 
Ljubljane kot središča narodnoosvobodilnega boja«. Po predlogu komisije so leta 1952 
preimenovali okoli petdeset  ulic, spremenili so predvsem nazive, ki niso ustrezali novi družbeni 
stvarnosti. Zamenjali so jih z  imeni, ki so obujala spomin na narodnoosvobodilni boj in revolucijo 
ter z  imeni za osvoboditev zaslužnih oseb. Številne ulice so tako poimenovali po padlih lokalnih 
borcih ali zaslužnih aktivistih OF in družbenopolitičnih delavcih.10 
 Tako se je dominantni historični spomin »usidral« v urbani prostor. Novo ime je namreč 
odražalo novo identifikacijo prostora in je zato postalo promotor tiste podobe preteklosti, ki je 

utrjevala družbeni spomin. Ta je, kot  bo pokazala razprava, produkt mediacij med skupnostjo in 

njenim kolektivnim spominom. Oblikujejo ga otipljivi predmeti, ki utrjujejo in utemeljujejo 

skrbno zapisane historične naracije. Na primeru gradnje stavbe parlamenta razberemo, da 

ustvarjanje ustrezne podobe preteklosti poteka usklajeno z oblikovano dominanto naracijo in 

družbeno kodiranim pomenom simbolov v prostoru. To vpeljuje občutek patriotizma in 

močno identifikacijo z diskurzom žrtev za svobodo. Pretekli dogodki postanejo 

materializirane in fiksirane zgodbe v pokrajini, te pokrajine pa so nespremenljivi nosilci 

spominov prebivalstva.11

 Na temelju darilne pogodbe od 9. 12. 1946 in menjalne pogodbe od 11. 10. 1949 je 

Zveza komunistov Slovenije pridobila nepremičnine na vložni št. 53 k. o. Kapucinsko 

predmestje. To ozemlje je v izjavi iz  leta 1954 in nato v darilni pogodbi iz leta 1958 prenesla 

na Ljudsko skupščino LRS.12  Septembra  1961 se je z novim odlokom prezidave območja 

nasproti Šubičeve 4 nadaljevalo oz. začelo preurejanje lokacije uršulinskih vrtov. Predvideni 

so bili naslednji objekti: spomenik revolucije, stolpnica republiškega predsedstva in uprave, 

10 Ljubljanske ulice (Ljubljana : Geodetska uprava Skupščine mesta, 1980), 15–17. 

11  Koonz Claudia, Between memory and oblivion: Concentration camps in German memory. V: 
Commemorations. The politics of national identity, ur. John R. Gillis (New Jersey: Princeton, 1994), 25. 

12 Arhiv Državnega zbora RS, Skupščina SR Slovenije (54–58), Darilna pogodba 1513/1; Izjava 16. 7. 1954.



stolpnica slovenskega gospodarstva, trgovsko-gostinski objekt, kulturni hram ter drugi objekti 

in lokacije za druženje in vzgojo. Že predstavljenemu Trgu narodnih herojev so v spomin na 

narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda čez cesto ob bok postavili Trg Revolucije. Danes 

prepoznaven kot Trg republike, je eden med poglavitnimi slovenskimi urbanimi prostori; na 

njem so 26. 6. 1991 razglasili samostojnost  Republike Slovenije. O njegovi politični vlogi v 

nekdanji Jugoslaviji pričajo spomeniki, med katerimi sta v ospredju leta 1975 postavljeni 

Spomenik revolucije oziroma Spomenik boja proti okupatorju ter leta 1981 odkriti spomenik 

Edvardu Kardelju. Oba kipa sta delo kiparja Draga Tršarja.13  Le streljaj stran, za stavbo hiše 

slovenske kulture, Cankarjevega doma na Prešernovi ulici, stoji kip Borisa Kidriča. 

Impozantni spomenik je Zdenko Kalin začel ustvarjati po končanih delih na pročelju 

parlamenta. 

 Urejanje nekdanjega kapucinskega predmestja je trajalo od konca vojne tja do 

osemdesetih let. Predvsem nova podoba izkazuje napor gradnje modernega družbenega 

prostora, ki bi deloval kot eden najbolj reprezentativnih delov Ljubljane in bil nosilec nove 

družbene misli. V ta namen so se v prostoru oblikovale in gradile tudi vizualne naracije o 

preteklosti, t. i. materializacije časa, ki opominjajo na svobodo žrtvovanja za narod in se ob 

spominu na pokojne sprašujejo o smotrnosti njihove smrti. V sklicevanju na ključne 

zgodovinske dogodke ti spomeniki ponujajo identifikacijo z narodovo travmatično izkušnjo v 

času nasilja in borbe. Tako je del spominov umeščen v določene kraje in na ozemlja, ki so 

simbolično pomembna za gradnjo kolektivnega spomina in obstoj skupnosti.14

 Stavba slovenske ljudske skupščine je tako simbolično kot vizualno pomemben 

ustvarjalec nove podobe urbanega prostora per se. V predstavljeni gradnji novih trgov, 

spomenikov in objektov igra poslopje skupščine vlogo varuha spomina in prihodnjega 

družbenega napredka. Moč simbolično zunanjega nadaljuje tudi notranjost  stavbe. Odlikuje jo 

monumentalno preddverje, funkcionalno razporejanje delovnih in družabnih prostorov, skrbno 

izbrano pohištvo, izbor tekstila in dodatkov notranjih interierjev,15  razsvetljava in akustika, 

13 Trg Republike, Enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem, http://www.dedi.si/dediscina/210-
trg-republike (9. 5. 2012).

14 Glej Koselleck.

15  Arhiv MNZS, Mačkov arhiv, Načrti; Zapisnik sestanka projektantov za pohištvo v novi palači Ljudske 
skupščine, 26. 6. 1957.

http://www.dedi.si/dediscina/210-trg-republike
http://www.dedi.si/dediscina/210-trg-republike
http://www.dedi.si/dediscina/210-trg-republike
http://www.dedi.si/dediscina/210-trg-republike


posebni prostori za televizijo in radio, restavracija in celo brivnica.16  Iz parlamentarne 

arhivske dokumentacije je razvidno, da je bil poudarek na uporabnosti tehničnih naprav v 

zgradbi,17 na dobri akustiki glede na razporeditev sedežev v dvorani. 

 Naključju ni bila prepuščena niti izbira umetniških del, o katerih več v nadaljevanju 

besedila. Konceptualno osmišljena in predpisana umetniška dela za notranjost skupščinske 

stavbe so pomemben vidik študije o gradnji podob o preteklosti v reprezentančne namene. Ne 

samo da so bile te podobe visoki nacionalni umetniški dosežki, vse od skice do realizacije so 

bile dane v presojo posebni umetniški komisiji in njenemu nravnemu poduku. Z današnjega 

vidika ta dela izražajo selektivne in profilirane naracije o tem, kaj naj skupnost o sebi ve in 

kakšna preteklost to kolektivno podobo gradi. 

 Notranjost stavbe naj bi izražala mnogoterost aspektov 

našega življenja in vse smo hoteli plasirati v Ljudsko skupščino. Predvsem smo želeli 
borbo, delo, zato smo tudi najeli tovariša Pengova, dva mozaicista, tovariša Preglja in 
tovariša Čopiča, ostane nam pa še tako imenovani prikaz našega sodobnega življenja, 
kjer bi vsak od sedanjih umetnikov dal nekaj svojega intimnega in svobodnega.18 

Po seznamu iz leta 1956 naj bi park pred poslopjem krasili portretni spomeniki narodnih 

herojev, medtem ko bi bila v notranjosti umetniška dela na naslednje teme: »Iz naroda 

hlapcev v narod junakov« in »Manj strašna noč je v črne zemlje krili, kot  so pod svetlim 

soncem sužnji dnevi« (mozaik, pritličje); »Predsednik republike FLRJ, maršal Tito« (kip  v 

kamnu, pritličje); »Kmečki puntarji – borci za svobodo ljudstva izpod fevdalnega jarma« in 

»Narodno osvobodilna borba – borci za osvoboditev slovenskega naroda« (kompozicije v 

kamnu, pritličje); »Delo in življenje slovenskega delovnega človeka – njegova dejavnost v 

industriji, obrti, poljedelstvu itd., njegove specifične šege in navade na območju slovenskega 

življa« (mozaik, pritličje); »Folklorni običaji slovenskega naroda« (freska, pritličje); 

»Slovenski harmonikar« (kip, pritličje); »Humanistični motivi iz slovenske literature«, 

16  Arhiv MNZS, Mačkov arhiv, Načrti; Zapisnik konference o poteku gradbenih in obrtniških del na Palači 
Ljudske skupščine, 7. 9. 1956; tudi: Opis del v glavni dvorani; O nabavi  posebnih materialov za potrebe 
skupščine glej tudi Poročilo o potovanju v Zapadno Nemčijo, 15. 7. 1958.

17  Leta 1956 si je Ivan Maček tudi na Dunaju ogledal avstrijski parlament in tehnične naprave v zgradbi. Glej 
korespondenco med Potočnikom in Lasetzkym, 23. 4. 1957 in 1. 8. 1957. Arhiv MNZS, Mačkov arhiv, Načrti.

18 Citiran L. Mešane v stenografskem zapisniku; Glej Arhiv Glanz, 7. 3. 1958.



»Izgradnja nove družbene stvarnosti« ter »Spomini iz borbe partizanov« (intarzija, soba 

predsednika v prvem nadstropju); »Slovenske pokrajine« (barvna stekla, glavna dvorana); 

»Zgodovina slovenskega naroda od naselitve – do osvoboditve« (mozaik ali freska, hala pred 

glavno dvorano); »Slovenske narodne noše« (trije stebri, hala pred glavno dvorano); 

»Svoboda in radost življenja« (kamen, hodnik); »Težnje, cilji in dosežki socialistične 

družbene ureditve« (poudarek na osnovnih človekovih pravicah) (freska, gobelin ali intarzija, 

reprezentančni prostor); »Motiv iz partizanske in motiv iz ilegalne borbe« (relief v kamnu, 

stopnišče); »Udejstvovanje mladine v socialistični izgradnji domovine – mladinske akcije in 

šolstvo« (relief v svetlem kamnu, stopnišče); »Mednarodno sožitje v socialistični 

družbi« (freska, tretje nadstropje). Popis predvidenih del vključuje trinajst kiparskih  (od tega 

dva kipa in šest reliefov) in štiriintrideset slikarskih del (od tega štiri mozaike, sedem 

okenskih poslikav in dvaindvajset »polnil«).19

 Iz realiziranih del je razvidno, da so bile nekatere načrtovane teme spremenjene in 

popravljene. Te potrjujejo tudi drugi (novi) Predlogi za umetniško okrasitev poslopja Ljudske 

skupščine LRS.20  Predlagani temi za mozaik v pritličju sta bili »Borci in delavci«; namesto 

puntarjev in borcev sta se ohranili zgolj temi »Predvojna borbe delavskega razreda« in 

»Narodnoosvobodilna borba«. Iz programa je izginila tema narodnih noš, dosežke 

socialistične družbe so zamenjale teme morja in zemlje, motivi iz  NOB na stopnišču so se 

tematsko zožili na Dražgoše in Ljubljano, prav tako pa niso bili realizirani kip slovenskega 

harmonikarja, barvna stekla slovenskih pokrajin ter tematske intarzije v prvem nadstropju. V 

novem predlogu za umetniško okrasitev  poslopja že lahko prepoznamo  zasnovo prihodnje 

notranje podobe skupščinske stavbe. 

 Izdelava portala pred skupščino je bila zaupana kiparjema Zdenku Kalinu in Karlu 

Putrihu, kip  maršala Tita pa Borisu Kalinu. Izdelavo mozaika ob vhodu sta si tematsko 

razdelila Ive Šubic na temo osvobodilnega boja, in Jože Ciuha na temo industrije. Mozaik 

»Ljubljana med NOB in okupacija« je pripadel Mariju Preglju, motiv Dražgoš pa Ivanu 

Seljaku Čopiču. Gojmir Anton Kos je ustvarjal na temo »Naše Primorje«, France Mihelič na 

temo »Zeleni Jurij« in Janez Vidic na temo »Trgatev«, »Sadovi naše zemlje« pa so bili 

zaupani Gabrijelu Stupici. Mozaik o zgodovini slovenskega naroda od naselitve do 

19  Arhiv MNZS, Mačkov arhiv, Načrti; Predlog za umetniško okrasitev poslopja Ljudske skupščine LRS v 
Ljubljani, 1956.

20 Arhiv Državnega zbora RS, Skupščina SR Slovenije, Nedatirano gradivo iz leta 1957. 



osvoboditve je ustvarjal Slavko Pengov. Izbor umetnikov je temeljil na visokih pričakovanjih 

vodilnih, saj, kot je izbor komentiral Luc Menaše »[…] malo kvalitetnih delavcev, umetnikov, 

vse tiste, ki v ta krog spadajo, so povabili k sodelovanju in jih likovno angažirali, z namenom 

opraviti kvalitetno delo za tako reprezentativno stavbo, kot je Ljudska skupščina.«21  Arhitekt 

Vinko Glanz pa je v isti razpravi marca 1958 pripomnil, da »[…] je bilo govora, da naj se 

zberejo naši slikarji in kiparji, ki bodo te stvari delali. Prav tako je bilo rečeno, da se bodo 

ostale stvari odkupile in postavile v poslopje tako, da bi to poslopje imelo eno karakteristiko 

tiste dobe, ko je nastalo.«22 V sklenjenih pogodbah med Ljudsko skupščino LRS in umetniki 

je tretja točka pogodbe določala, da morajo prevzemniki naročniku predložiti v odobritev 

idejno skico. Prav tako so morali na podlagi odobrene idejne skice izdelati barvne kartone in 

jih predložiti v pregled naročniku.23  V imenu naročnika je nastopala že omenjena posebna 

umetniška komisija, ki je imela nalogo pregledati in določiti vsebine umetniških del v stavbi 

LS.  

 Komisija je bila ustanovljena septembra 1957. Poleg inž. Vinkota Glanza, že 

določenih Lojzeta Gostiše, Lojzeta Rojca in dr. Staneta Mikuža, predavatelja umetnostne 

zgodovine na Filozofski fakulteti, so bili 19. 11. 1957 predlagani še naslednji strokovnjaki: 

Zoran Kržišnik, direktor Moderne galerije; dr. Karel Dobida, direktor Narodne galerije; Luc 

Menaše, asistent  za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti, ter dr. Fran Stele, profesor 

umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti. Iz pregledanih poročil komisije in zapisnikov o 

njenem delu lahko razberemo, da je od predlaganih kandidatov v presoji umetniških del 

sodeloval Luc Menaše.  

 Oktobra 1958 so izbrane slikarje in kiparje na sestanku pozvali, naj čim prej oddajo 

osnutke predlaganih del.24  Iz spisa o poročilu dela komisije je razvidno, da so bili decembra 

1957 nekateri osnutki že predloženi komisiji. Prvi sestanek komisije je bil 3. 12. 1957, na 

njem pa so člane seznanili z dosedanjim delom in razporeditvijo naročil med slikarji in kiparji 

ter predvidene roke oddaje. V obdobju med decembrom 1957 in  11. 2. 1958 se je komisija za 

potrebe zadane naloge sestala osemkrat. Decembra so  pregledali osnutke del slikarjev Ive 

21 Arhiv Glanz, Stenografski zapisnik, 9. 3. 1958, 10. 

22 Prav tam, 13.

23 Arhiv Državnega zbora RS, Skupščina SR Slovenije, Pogodbe s  posameznimi avtorji. 

24 Arhiv Državnega zbora RS, Skupščina SR Slovenije. Poročilo o sestanku z akademskimi slikarji in kiparji, 9. 
10. 1957.



Šubica in Jožeta Ciuhe, skice Slavka Pengova, razpravljali so o delu Marija Preglja ter njega 

in slikarja Ivana Seljaka Čopiča tudi januarja povabili na sestanek, na katerem so jima 

pojasnili svoja mnenja. Pri Čopiču, ki je ustvarjal na temo »Dražgoše«, je imela komisija več 

pomislekov, med katerimi je izstopala kritika na račun vsebinsko-izraznega pogleda umetnine. 

Komisijo je motila simbolična figura okupatorja požigalca, ki je glede na celotno kompozicijo 

in v razmerju do preostalih figur delovala tragično – herojsko.25  Nadalje so avtorju svetovali, 

»naj izpusti meč, ki je preveč klasično orožje in naj mu da v roke sekiro«.26  Julija 1958 z 

osnutkom še niso bili zadovoljni,27  medtem ko je bila le po mesecu dni, avgusta 1958, 

komisija z izvedenim delom že bolj zadovoljna, saj je bil slikar »na pravi poti«. Nekateri člani 

so imeli pomisleke na strjeno partizansko vrsto, ki bi jo bilo treba popraviti, motila pa jih je 

tudi zastava v ozadju kompozicije.28 

 Iz poročila od 28. 7. 1958 je razvidno, da je večina umetnikov že upoštevala 

predlagane popravke. Pozitivno je v poročilu ocenjeno delo Franca Miheliča »Zeleni Jurij«, 

kjer tako motiv kot kompozicija (z manjšimi popravki) dosegata zastavljeno raven, ter delo 

slikarja Janeza Vidica, »Trgatev«, ki naj bi ga začel delati že avgusta 1958.  

 Marij Pregelj, ki je bil odgovoren za mozaični okras sredi prvega nadstropja, se je 

tematsko ukvarjal s predstavitvijo Ljubljane med NOB in okupacijo. Po mnenju komisije pri 

njem ni prihajalo do večjih težav, saj je že v prvih osnutkih in popravkih zadovoljil dane 

zahteve.29 Na željo po boljši predstavitvi specifičnega za značaj okupirane Ljubljane je vnesel 

španske jezdece in na posamezne dele tridelne kompozicije dodal napise: VSTAJA, UPOR, 

ZMAGA.30 

 Ivetu Šubicu in Jožetu Ciuhi je bila zaupana izdelava mozaičnega okrasa v vhodnem 

prostoru. Šubičevo delo je bilo povezano s temo osvobodilnega boja, medtem ko je bila 

naloga Ciuhe predstaviti slovensko industrijo. Komisija z njunim delom v več poročilih ni 

bila zadovoljna, saj naj bi po strokovnem mnenju članov avtorja tako kompozicijsko kot 

25 Arhiv MNZS, Mačkov arhiv, Načrti; Poročilo o dosedanjem delu komisije.

26 Arhiv MNZS, Mačkov arhiv, Načrti; Mnenje Komisije,16. 1.  1958. Pri delu slikarja Ivana Seljaka Čopiča se je 
na začetku kot težava kazal odhod slikarja v Francijo, vendar ga je, glede na poročila, ploskev »čakala«. Glej 
tudi: Arhiv Glanz, Stenografski zapisnik, 9. 3. 1958, 2.

27 Arhiv Državnega zbora RS, Skupščina SR Slovenije, Poročilo o delu umetnikov, 28. 7. 1958.

28 Arhiv Državnega zbora RS, Skupščina SR Slovenije, Zapisnik sestanka, 26. 8. 1958.

29 Arhiv MNZS, Mačkov arhiv, Načrti: Legenda k stenski dekoraciji Ljubljana v borbi 1941–45.

30 Arhiv MNZS, Mačkov arhiv, Načrti; Poročilo o dosedanjem delu komisije, 11. 2. 1958.



vsebinsko ne bila kos zadani nalogi. Naročili so jima tudi nov osnutek, a se da iz napisanega 

razbrati, da je komisija razmišljala tudi o tem, da bi delo naročila drugim umetnikom.31 Junija 

je komisija presodila, da sta oba avtorja v zadnjih osnutkih pokazala izjemni napredek. 

Zapisnik navaja, da naj bi Šubic »takorekoč likovno očistil svoj osnutek (motili so še razločki 

med »zgodnjim Chagallom in Picassovo Guernico«)32  in se likovno približal Ciuhi. Po enem 

letu, septembra 1959, je komisija v svojem poročilu še vedno presojala umetniški deli Šubica 

in Ciuhe – sprejeta dela za izvedbo so postala »abstraktno delo, čisti ornamenti v mozaiku, 

tematsko oddaljeni od prvih zasnov,«33  ki delujejo predvsem v poudarjanju »dekorativne 

sproščenosti, ki naj bi v čim večji meri doprinesla k prijetnemu estetskemu izgledu 

prostora«.34

 Gojmir Anton Kos je pri pripravi osnutkov na temo »Naše Primorje« kraje najprej 

obiskal ter skiciral motive, zato je prve osnutke oddal komisiji šele spomladi 1958.35 

Osredotočal se je na motiv življenja in krajevno sliko območja. V poročilu Nekaj pojasnil v 

zvezi z osnutkom na sliko je bilo avtorju sporočeno, da mora na umetniškem delu prikazati 

več ribištva in turizma.36  Šele septembra 1959 je komisija presodila, da ni nevarnosti, da bi 

lahko končna slika izgledala kot »turistični lepak«.37 

 Že v prvem poročilu o delu komisije38  je močno poudarjeno delo Slavka Pengova. 

Glede na številne vsebinske in motivne zahteve so Pengovove freske najtežji del umetniške 

zasnove v notranjosti skupščine. Decembra 1957 je komisiji oddal v presojo skice za tri stene, 

že februarja naslednje leto pa še skice za vse štiri stene. Po mnenju komisije je bila prva 

polovica bližja končni zasnovi, medtem ko je bil drugi del, tako s strani umetnika kot 

komisije, deležen več popravkov. Poudarili so tri večje težave osnutka in sugerirali popravila: 

31 Prav tam,  2. 

32 Arhiv MNZS, Mačkov arhiv, Načrti; 3. 6. 1958.

33 Arhiv MNZS, Mačkov arhiv, Načrti;  7. 9. 1959.

34 Citat J. Ciuhe. Arhiv Državnega zbora RS, Skupščina SR Slovenije; Osnutek za mozaik na desni stranski steni 
v avli LS LRS, 2. 9. 1959.

35 Arhiv Državnega zbora RS, Skupščina SR Slovenije; Poročilo, 9. 10. 1957.

36  Arhiv Državnega zbora RS, Skupščina SR Slovenije; Nekaj pojasnil v zvezi z osnutkom na sliko: Naše 
Primorje, 11. 6. 1958.

37 Arhiv Državnega zbora RS, Skupščina SR Slovenije, Poročilo komisije, 7. 9. 1959. 

38  Arhiv MNZS, Mačkov arhiv, Načrti: Poročilo dec. 57–jan., feb. 58.



Čebinovo naj bo predstavljeno s podobo celotne hiše, simbolično plesanje »kola« vseh šestih 

republik naj se kot simbol končne osvoboditve iz Jajca prenese v povojno obdobje, 

nerazumljiv in kočljiv se jim je zdel simbol nemško-pruskega škornja. Glede uporabe grbov 

se je komisija strinjala z mnenjem zgodovinarjev, in predlagala,  naj avstro-ogrski grb po prvi 

svetovni vojni ne eksplodira, temveč  razpada. Namesto hidrocentrale naj avtor raje upodobi 

običajno tovarno z dimniki, ki bo gledalcem veliko bolj razumljiv simbol.39

 Marca 1958 so po predhodnem pregledu zgodovinarja Vasilija Melika in Jožeta Mačka 

tudi člani komisije ponovno obravnavali Pengovovo delo. Strinjali so se, da je avtor upošteval 

njihove pripombe, da so stvari po motiviki rešene in da nova barvna sestava deluje 

učinkoviteje in bolje kot prejšnja. Glede na pripombe zgodovinarjev so se strinjali, da je treba 

Metternichu kot visokemu uradniku narisati visoko zaprt ovratnik (in mu ne pustiti 

razgaljenega vratu), da je na mestu prihoda okupatorja v našo deželo treba premakniti kozolec 

nekoliko bolj na desno in ne za hrbet hlapčevskega meščana, ter da je treba z nemškega 

škornja zbrisati emblem orla in kljukastega križa, »kajti okupatorji niso bili samo Nemci, 

ampak tudi Italijani ter Madžari«.40  Obenem je komisija pohvalila avtorjevo vključitev 

Vidmarjeve hiše in rešitev predstavitve zasedanja AVNOJ-a v Jajcu. Pogodba za izvedbo dela 

je bila s Slavkom Pengovom podpisana 4. 3. 1958.41

 Na isti seji, dne 7. 3. 1958, je komisija pod drobnogled vzela osnutek slikarja 

Gabrijela Stupice z naslovom »Plodovi naše zemlje«. To delo je tudi edino, ki v stavbi 

skupščine LRS ni bilo nikoli realizirano. Iz prvega poročila o delu komisije v obdobju do 

februarja 1958 je razvidno, da se komisija pred tem s Stupico še ni podrobneje ukvarjala. Po 

opisu osnutka, ki ga je slikar napisal 12. 2., naj bi bilo umetniško delo »Plodovi naše zemlje« 

utemeljeno na modelu intimne prizadetosti avtorja. »Tihožitje povezano s figuro, človek 

obkrožen s simboli svoje vsebine. Vsakdanja slika trga, prodajalke rož, sadja, čipk itd, skratka 

naš človek in neposredni plodovi njegovega dela [...]«42  Avtor je želel delo ustvariti v obliki 

triptiha, kot tri samostojne slike, ki bi se med seboj vsebinsko in formalno povezale. O 

predlogu in osnutku se je na marčevski seji komisije vnela burna razprava, saj se njeni člani 

39 Prav tam, 3–4. 

40 Arhiv Glanz; Stenografski zapisnik, 7. 3. 1958, 1.

41 Arhiv Državnega zbora RS, Skupščina SR Slovenije; Pogodba Ljudska skupščina LRS in Pengov Slavko, 4. 3. 
1958.

42 Arhiv Državnega zbora RS, Skupščina SR Slovenije, Prepis (Stupica), 12. 2. 1958.



tako s prostorsko kot  z vsebinsko avtorjevo rešitvijo niso strinjali. Ker naj bi čelne stene sejne 

dvorane zgradbe ne bile primerne za monumentalno delo večjega formata, se je komisija 

nagibala k dekorativnim vsebinam manjšega formata. Avtorjevi predlogi naj ne bi odgovarjali 

prostoru, saj se avtor ni držal predloženih okvirov in je v osnutku ponudil kompozicijo, ki 

članov ni zadovoljila.43  

 Še več nesoglasij se je pojavilo ob sami vsebini osnutka, saj po mnenju nekaterih 

članov komisije delo ni bilo dovolj reprezentativno za stavbo ljudske skupščine. Ob 

prebiranju utemeljitev za osnutek je eden med člani komisije tudi jasno izrazil misel, da je 

vsebina Stupičevega dela v nesoglasju s poslanstvom skupščine in njene funkcije. Tako 

prodajalka rož  kot sadje in čipke namreč ne morejo predstavljati odnosa do današnje 

stvarnosti in sodobnega človeka. »To ni naš človek«,44  figura branjevke tudi ne more biti 

predstavnica ljudstva, saj prikazuje nepravilen odnos do »našega človeka […] in lahko 

nastane žalitev za naše ljudske poslance«.45  Tudi sama izbira triptiha je bila po mnenju istega 

člana komisije sporna, saj je izkazovala »religiozni značaj, takšne oblike pa so si privoščili v 

srednjem veku pri cerkvenih oltarjih. Te ženske so take, kot tiste na evharističnem kongresu in 

zato ne morejo predstavljati našo stvarnost.«46 

 Trinajst  strani dolg stenografski prepis seje o umeščenosti Stupičevega dela kaže na 

dolgo razpravo, ki jo je zaznamoval predvsem diskurz o slikarjevem nerazumevanju 

trenutnega časa in njegovem odnosu do stavbe ljudske skupščine. Predlagano delo naj bi po 

svoji motiviki izkazovalo nepravilen odnos do »našega človeka« in je vsebinsko spominjalo 

na »neprijetno preteklost, čeprav je ta nekoč bila bridka resnica«.47  Ker razprava ni pripeljala 

do sklepov, so se člani komisije po dveh dneh ponovno sestali. Na tem sestanku so osnutek 

kompozicije Gabrijela Stupice obravnavali skupaj z delom Gojmirja Antona Kosa ter pri 

ustvarjanju umetniških del na čelni steni sejne dvorane pojasnjevali potrebo po njunem 

sodelovanju. Uspešno realizacijo zadane naloge je komisija videla v prilagoditvi potrebam 

prostora in podreditvi izhodiščem arhitekta. 

43 Arhiv Glanz; Stenografski zapisnik, 7. 3. 1958, 3.

44 Prav tam, 4.

45 Prav tam, 5.

46 Prav tam, 4.

47 Prav tam, 11.



 Ob uspešni likovni rešitvi so bili člani komisije še vedno skeptični do Stupičevega 

izbora motiva. Kljub temu da je bil Stupica v samem vrhu slovenske umetnosti, po mnenju 

članov ni bil sposoben podrejanja svojega stila potrebam reprezentativne zgradbe, kot je 

ljudska skupščina. Delo »Plodovi naše zemlje« bi moralo ponujati ljubezen do zemlje, in ne, 

kot ga je opisal član komisije, »čipke, ptice v kletki in bedne prodajalke«.48  Kot primer temi 

primernega umetniškega dela, ki govori o ljubezni do domače zemlje, so omenjali Groharjevo 

delo »Krompir«. Na koncu razprave, ki je obsegala dvajset tipkanih strani, so bili člani 

komisije v precepu med odločitvijo, ali naj Stupica nadaljuje svoje delo ali ne. Na podlagi 

različnih stališč so se člani komisije dogovorili, da bodo oddali svoja mnenja o zadevi 

ločeno.49  Iz pridobljenih mnenj, oddanih do konca marca 1958, je bil Stupičev osnutek 

zavrnjen. 

 Po mnenju Viktorja Glanza avtor ni upošteval obsega celotne ploskve in ni napolnil 

stene,50  Lojze Gostiša mu je očital izrazito »subjektivno pojmovanje teme, preživete podobe 

branjevk [...]« in zagovarjal stališče, da morajo v prostorih zakonodajnega organa stati 

umetniška dela, ki »verno in objektivno odražajo stvarnost  dane naloge«.51  Da bi bila 

galerijska funkcija sten v sejni dvorani primernejša kot monumentalni motiv velikega 

formata, je v svoji obrazložitvi menil Lojze Rojec, ki se je sicer zavedal kvalitetnega 

avtorjevega umetniškega dela, a je zagovarjal galerijsko rešitev.52  Dr. Stane Mikuž je bil v 

svojih ocenah do predloženega osnutka najbolj kritičen – po njegovem mnenju je skupščina 

»dom naših najvišjih predstavnikov, kjer se bo odločala usoda slovenskega naroda. Njena 

naloga je monumentalna, njeno poslopje je ravno tako in taka mora biti tudi umetnost, ki ji bo 

služila za okras.« Omenjeno delo pa naj ne bi imelo nobene povezave z »našo socialistično 

stvarnostjo«. Čeprav Mikuž Stupico dojema kot »odličnega, vestnega in poštenega« slikarja, 

osnutek za skupščino odklanja tako po obliki kot  vsebini kot primerno umetniško delo.53 

Edini, ki je sporni osnutek pozitivno ocenil, je bil Luc Menaše, zanj je bil Stupica najbolj 

48 Arhiv Glanz, Stenografski zapisnik, 9. marec 1958, 14.

49 Prav tam, 20.

50 Arhiv Državnega zbora RS, Skupščina SR Slovenije.

51 Arhiv Državnega zbora RS, Skupščina SR Slovenije, Mnenje o osnutku Gabrijela Stupice. 

52 Arhiv Državnega zbora RS, Skupščina SR Slovenije, K diskusiji ob osnutku prof. Stupice.

53 Arhiv Državnega zbora RS, Skupščina SR Slovenije, »Plodovi naše zemlje« – osnutek prof. G. Stupice.



cenjen in priznan slovenski slikar v jugoslovanski kulturni javnosti. V želji, da pridejo v 

skupščino najboljša umetnostna dela, je Menaše tudi podpiral slikarjev osnutek.54 

 V julijskem poročilu o delu umetnikov so se pojavila nova imena, ki naj bi zamenjala 

Stupico. Po zapisanem je bila komisija mnenja, da nobeden med predlaganimi kandidati, ne 

Klavdij Zornik ne Nikolaj Omerza, nista bila kos zadani nalogi. Kot kandidat se je omenjal 

tudi mladi in obetavni Janez Bernik, a je za šest mesecev odpotoval v Francijo.55 

 V prikazani razpravi sem izhajala iz trditve, da je zgradba parlamenta označevalec 

monumentalizacije časa in je kot taka neločljivo povezana z družbenimi spremembami ter 

oblikovanjem historičnega diskurza. Pregledano gradivo potrjuje, da se je z gradnjo 

skupščinske stavbe hkrati gradila družbena in politična podoba prostora in da je ta povezana z 

oblikovanjem institucionalizirane podobe o preteklosti.

 Poglavitno vlogo v gradnji ljudske skupščine ima ideološko ovrednoten čas. Namen 

ljudske skupščine, da utrjuje moč nacionalne enotnosti, je jasen. Ta se gradi tako na zunanjosti 

kot v notranjosti stavbe, in to s pomočjo materialnih artefaktov in vizualno izražene zgodbe v 

prostoru. Zapoved obujanja spomina na zmage in odporniško gibanje, čaščenje žrtvovanja in 

padlih junakov ter ustvarjen zgodovinski diskurz so vir globokih nacionalnih čustev in člane 

skupnosti povezujejo v skupno vrednotenje družbenega prostora. A vendar moramo razumeti, 

da tako povojna kot današnja (pre)obremenjenost s  historičnimi naracijami ter družbena 

obsedenost s spominom in z vzdrževanjem interpretacij preteklih dogodkov niso toliko 

odvisni od izkušenj tistih, ki so te dogodke doživeli, kot od političnega diskurza, ki spominske 

skupnosti vzdržuje in ohranja. Družbeni spomin se oblikuje glede na skupnosti diktirane 

potrebe in pomene. Neizogibno je, da je po vojni ustvarjeni spominski prostor danes nosilec 

različnih simbolov preteklosti ter njihove sporočilne vrednosti. In zgodba stavbe na Šubičevi 

4 pri tem ni nobena izjema. 

54 Arhiv Državnega zbora RS, Skupščina SR Slovenije, Izjava k osnutku. 

55 Arhiv MNZS, Mačkov arhiv, Načrti; Poročilo o delu umetnikov, 28. 7. 1958.


